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محمد فرج *

الرزاز ،من الريعية إلى اإلنتاج

بعد أن تم إسقاط حكومة هاني امللقي،
واإلعالن عن تكليف عمر الرزاز بتشكيل
الحكومة الجديدة ،وتصريحه الواضح
ب ـس ـحــب مـ ـش ــروع ق ـ ــرار ضــري ـبــة ال ــدخ ــل،
ت ــوق ـف ــت االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي األردن .هــل
انتهى كل شيء؟
ك ــان ــت الـ ـنـ ـق ــاب ــات قـ ــد أط ـل ـق ــت دع ــوات ـه ــا
ل ــإض ــراب بـمـطـلــب واحـ ــد؛ وه ــو إس ـقــاط
م ـش ــروع ق ــرار ضــريـبــة ال ــدخ ــل ،وه ــذا ما
قد تحقق ،كما أنها غير مستعدة لقيادة
حــراك اجتماعي واســع وشــامــل املطالب.
التنظيمات والـحــراكــات السياسية التي
شاركت منذ اليوم األول في االحتجاجات
قـ ِـل ـقــت م ــن تــوســع ق ــاع ــدة االح ـت ـجــاج في
األيــام األخـيــرة ،وفـقــدان السيطرة عليها
بــالـحــد األدنـ ــى .الـجـهــات املـتـصــارعــة في
ال ــدول ــة م ــع ال ـف ــري ــق ال ـل ـي ـبــرالــي انـتــابـهــا
الـ ـقـ ـل ــق نـ ـفـ ـس ــه ،ف ـف ـض ـل ــت وض ـ ـ ــع ن ـق ـطــة
ن ـهــايــة لــاح ـت ـجــاجــات .ج ـنــاحــات أخ ــرى
فــي الــدولــة ارت ــأت إيـقــافــه بــرســم اجتماع
مكة ،على اعتبار أن الرسالة املطلوبة قد
وصلت إلى الجهات املانحة لدفع املزيد
من املساعدات .هي إذن محطة استراحة
مــالــت إل ـي ـهــا جـمـيــع األطـ ـ ــراف ،ول ـكــن أي
ً
منها ال يملك دليال واحدًا على أن األردن
َ
وال أن الناس الذين نزلوا إلى
عبر األزمةّ ُ ،
الشوارع قد حلت مشاكلهم أو على األقل
في طريقها جديًا إلى ذلك!
ال تفضل النقابات أو األحزاب السياسية
أو الـ ـح ــراك ــات ال ـن ــاش ـئ ــة ،م ـه ـمــا تـمـكـنــت
م ــن اس ـت ـق ــراء لـس ـيــاســة ال ـ ـ ــرزاز ،امل ـب ــادرة
ل ــاح ـت ـج ــاج م ـ ـجـ ــددًا اآلن ،ال لـ ـش ــيء إال
لـتـتـجـنــب تـهـمــة املـحــاكـمــة عـلــى ال ـنــوايــا،
ول ـك ـن ـه ــا فـ ــي ح ــال ــة ت ــرق ــب ح ـق ـي ـق ـيــة ملــا
س ـي ـص ــدر ع ــن ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة .فــي
املرحلة القادمة كلما انتقلت تصريحات
الـحـكــومــة مــن ال ـش ـعــارات إل ــى اإلج ــراء ات
العملية ســوف تتضح مالمح االشتباك
االجتماعي أكثر.
في كل األحوال؛ ما ينطبق على تكتيكات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ،ال يـ ـنـ ـطـ ـب ــق ع ـ ـلـ ــى ال ـب ـح ــث
واإلعــام ،الــذي يمتلك الحق في التعبير
ع ــن االس ـت ـق ــراء م ـس ـب ـقــا ،ول ـف ــت االن ـت ـبــاه
للخيارات املمكنة ،واإلجــراء ات املتوقعة.
بـمـعـنــى آخـ ــر؛ م ــن حـقـنــا ه ـنــا أن نـحــاكــم
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـت ــي ن ـت ــوق ــع أن يـنـتـهـجـهــا
الـ ــرزاز ،وال ـتــي نـعــرفـهــا عـنــه فــي أدبـيــاتــه
املنشورة ،ولقاء اته الصحافية السابقة،
وتصريحاته مؤخرًا من موقعه كرئيس
للحكومة.

«من الريع إلى اإلنتاج ،الطريق الصعب
نـ ـح ــو عـ ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــي ع ــرب ــي ج ــدي ــد»،
عـنــوان الــورقــة الـتــي قــدمـهــا ال ــرزاز خــال
كانت
اشتعال شرارة الربيع العربي ،وقد
ً
تصريحاته الصحافية األخ ـيــر متخمة
بتعبيراتها وأفكارها.
ي ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزاز ف ـ ـ ــي ورقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه أس ـ ـبـ ــاب
األزم ـ ــة الـحـقـيـقـيــة – م ــن وج ـه ــة ن ـظ ــره –
للمجتمعات العربية ،ويعتبر أن ثنائية
الــريــع واالس ـت ـبــداد الـسـيــاســي تـكـمــن في
مركز السببية لألزمات ،فالدولة الريعية
الـ ـت ــي ش ـم ــل ب ـه ــا ال ـ ـ ــدول امل ـع ـت ـم ــدة عـلــى
املوارد الطبيعية أو الحواالت الخارجية
أو املنح واملساعدات ،تجبر األفــراد على
اإلذع ـ ـ ــان ال ـك ــام ــل ل ـس ـل ـطــات ـهــا م ـق ــاب ــل مــا
ّ
تنفقه عليهم الدولة ،ويشكل ذلك امللمح
الــرئ ـيــس م ــن م ــام ــح ال ـع ـقــد االجـتـمــاعــي
العربي القائم ،حيث تميل الدول العربية
إل ـ ــى ال ــريـ ـعـ ـي ــة؛ ألنـ ـه ــا ال ت ـض ـط ــر ك ـث ـي ـرًا
ملــراج ـعــة مـمـثـلــي ال ـش ـعــب ،وتـعـتـمــد على
إي ــرادات ـه ــا الــري ـع ـيــة أك ـث ــر م ــن اإليـ ـ ــرادات
الـضــريـبـيــة ،وغ ـيــر مـضـطــرة للكشف عن
إيراداتها وآليات إنفاقها (اإليــرادات سر
مــن أس ــرار الـنـظــام) ،ويتغول فيها األمــن
على السلطة التنفيذية ،وتتغول األخيرة
على السلطة التشريعية ،كما أن األفــراد
ي ـب ـح ـثــون ع ــن رضـ ــا ال ـح ــاك ــم ،لـلـحـصــول
ع ـلــى ح ـصــة أك ـب ــر م ــن ال ـن ـف ـقــات .ك ــل ذلــك
برأي الرزاز ّ
حول الدول العربية من دول
إنتاجية إلى دول تخصيصية ،استكملت
م ـ ـش ـ ــوراه ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــع ع ـ ـبـ ــر م ـ ـشـ ــروع
خصخصة مشوه ،لم يدفع باتجاه املزيد
مــن املـنــافـســة ،وإن ـمــا بـقــي مـحـصــورًا في
ح ـيــز زواج اإلمـ ـ ــارة والـ ـتـ ـج ــارة ،فتشكل
قـطــاع خــاص زبــائـنــي مستفيد مــن نمط
ال ــري ــع ال ـس ــاب ــق ،وي ــرك ــز ع ـلــى ال ـع ـق ــارات
وع ـق ــود مـجــزيــة م ــع ال ـق ـطــاع ال ـع ــام .وكــل
ذل ــك أن ـجــب قـطــاعــا خــاصــا اح ـت ـكــاريــا ،ال
تدخل معه منشآت جديدة إلى األسواق،
وال ت ـ ـغـ ــادر م ـن ــه املـ ـنـ ـش ــآت الـ ـت ــي ف ـقــدت
قدراتها التنافسية ،أو بمعنى آخر تلكم
التي تعفنت!
الــوصـفــة الـتــي يقدمها ال ــرزاز فــي ورقته
لــانـتـقــال مــن الــريــع إل ــى اإلن ـتــاج تعتمد
عـلــى بــرنــامــج م ــن سـبــع ن ـقــاط أســاسـيــة؛
الـ ـتـ ـح ــول ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،ح ــاك ـم ـي ــة رأس
املـ ــال ال ـع ــام ،م ــن االق ـت ـص ــاد الــري ـعــي إلــى
االقـتـصــاد اإلنـتــاجــي ،مــن التهميش إلى
التشغيل ،مــن عنصر بـشــري مــذعــن إلــى
ع ـن ـصــر بـ ـش ــري خـ ـ ــاق ،م ــن م ـحــاص ـصــة
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الـ ــريـ ــع إلـ ـ ــى تـ ــوزيـ ــع الـ ــدخـ ــل وال ـح ـم ــاي ــة
االجـتـمــاعـيــة ،مــن ت ـشــرذم س ـيــادي عربي
إلى تكتل سيادي عربي.
يتفق الرزاز نظريًا مع «إجماع واشنطن»
فــي اعـتـبــار الـقـطــاع ال ـخــاص هــو املـحــرك
ال ــرئـ ـي ــس ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد ،وت ـ ـكـ ــون الـ ــدولـ ــة
مسؤولة عن حماية البالد من التضخم
وفق سياسات االقتصاد الكلي ،وتحرير
التجارة الخارجية ،وخصخصة القطاع
ال ـع ــام (ع ـل ــى طــري ـقــة مـخـتـلـفــة ع ــن زواج
اإلم ـ ــارة والـ ـتـ ـج ــارة) .ك ـمــا أن ــه يـعـتـقــد أن
الـطــريـقــة األس ـلــم لتنمية األريـ ــاف يكمن
فــي تهيئتها كبيئة صالحة لالستثمار
واألع ـم ــال ،وف ــي سـيــاق ذل ــك يـجــري دمــج
سـكــان األري ــاف فــي بيئات العمل هناك،
ً
بـ ــدال م ــن هـجــرتـهــم إل ــى املـ ــدن بـحـثــا عن
فــرص عـمــل .النقد األســاســي ال ــذي قدمه
الرزاز في ورقته إلجماع واشنطن ،يتعلق
بــال ـشــق ال ـس ـيــاســي وعـ ــدم ال ـتــرك ـيــز على
شرعية األنظمة واستقالل السلطات.
اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى ك ــل ذلـ ــك ي ـم ـكــن اخ ـت ـصــار
م ـن ـهــج ال ـ ـ ــرزاز ،أو رؤي ـت ــه ف ــي الـعـنــاصــر
التالية:
ً
أوال :الـ ـ ـ ـ ــرزاز مـ ــؤيـ ــد ح ـق ـي ـق ــي مل ـش ــاري ــع
ال ـخ ـص ـخ ـصــة ،ول ـك ـنــه م ـع ــارض لـطــريـقــة
تـنـفـيــذهــا ف ــي ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،ح ـيــث تم
تنفيذها دون الحد الكافي من الشفافية
والـكـشــف عــن اإليـ ــرادات وسـبــل إنفاقها،
كما أنها انتجت قطاعًا خاصًا زبائنيًا،
ً
بدال من منافسة في أسواق مفتوحة.
ث ــانـ ـي ــا :يـ ـقـ ـت ــرح الـ ـ ـ ـ ــرزاز تـ ـح ــوي ــل الـ ـ ــدول
العربية من حالة الريع إلى حالة اإلنتاج،
وي ــرى أن تـكــديــس الــوظــائــف فــي القطاع
ال ـ ـعـ ــام هـ ــو ع ـ ــرض مـ ــن أعـ ـ ـ ــراض ال ــدول ــة
ال ــري ـع ـي ــة ،وغـ ـي ــاب اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة .ن ـظــريــا،
يـمـيــل ال ـ ــرزاز إل ــى الـتـخـلــص م ــن الـقـطــاع
الـعــام على طريقة إجـمــاع واشـنـطــن .في
ل ـق ــاء ص ـحــافــي أجـ ـ ــراه ال ــدك ـت ــور يــوســف
منصور مع الدكتور عمر الــرزاز ومروان
املعشر ،يؤيد الــرزاز تعليق املعشر على
األم ــان الــوظـيـفــي (أن ــا ضــد ثـقــافــة األم ــان
الوظيفي ،فاملوظف حال شعوره باألمان
الوظيفي ال يبدع )!
ثــال ـثــا :ي ـق ـ ّـدم الـ ـ ــرزاز بــرنــام ـجــا م ــن سبع
نـ ـ ـق ـ ــاط ،يـ ـمـ ـث ــل ال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي
الشرط األول فيها ،واألكـثــر أولــويــة على
امل ـس ـتــوى ال ــزم ـن ــي .وال ـص ـي ـغــة الـنـهــائـيــة
التي يسعى الرجل إليها ،دولــة معتمدة
عـلــى ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص تـحــركــه املـنــافـســة
في األسواق ،وبذلك يصبح الفرد مصدر
الثروة ،وليس متلقيًا للريع .يرى الرزاز
ف ــي ت ـجــربــة اإلم ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـحــدة

وبالتحديد دبي نموذجًا يحتذى به في
االنتقال من الريعية إلى اإلنتاج.
رابعًا :في ما يتعلق بالعالقة مع املحيط،
يــرى ال ــرزاز صعوبة تجاوز دولــة عربية
ب ـم ـف ــرده ــا أزم ــات ـه ــا ت ـم ــام ــا ،وهـ ــي بــذلــك
ب ـح ــاج ــة ل ـب ــاق ــي ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،ول ـكــن
ليس على طريقة الــدعــاوى الرومانسية
للوحدة ،فقد ثبت – برأيه  -الفشل الذريع
لكل الدعاوى الرومانسية للوحدة التي
أطـلـقـتـهــا أنـظـمــة غـيــر دي ـم ـقــراط ـيــة ،وأي
م ـشــروع قــومــي جــديــد يـجــب أن يتأسس
ع ـبــر الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـ ِق ـط ــري ــة وال ـت ـب ــادل
ال ـت ـج ــاري واالن ـف ـت ــاح االق ـت ـص ــادي على
العالم ،وتجاوز املفهوم القديم «االكتفاء
الذاتي».

من بقايا الدولة إلى السوق
قــد يـبــدو وصــف الــدولــة الــريـعـيــة  -حتى
مـ ــع املـ ـع ــايـ ـي ــر املـ ـط ــاط ــة ال ـ ـتـ ــي وض ـع ـه ــا
ال ــرزاز فــي ورقـتــه – غير دقـيــق ،حيث أن
مــا ينطبق عـلــى الـسـعــوديــة الـتــي تؤجر
مــواردهــا للحصول على الــريــع ،ال يشبه
حاالت كاألردن ومصر وسوريا والعراق
وغ ـيــرهــا .ف ــي ال ـحــالــة األردنـ ـي ــة ،تحصل
الــدولــة على أغلب إيــراداتـهــا من ضرائب
العاملني في الــداخــل وح ــواالت العاملني
ّ
في الخارج ،ويشكل هذا مردود عمليات
إن ـتــاج ـيــة ،وي ـخــالــف مـعــايـيــر الـ ـ ــرزاز في
ان ـخ ـفــاض اع ـت ـمــاد ال ـ ــدول الــري ـع ـيــة على
الضرائب.
الريعية التي يقصدها الرزاز في الحالة
األردنـيــة مرتبطة باملقام األول بالقطاع
العام ،وتكديس املزيد من الوظائف فيه
( %40- 35م ــن ال ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة) ،ولـكــن
امل ـل ـفــت لــان ـت ـبــاه ه ـنــا أن ال ـق ـط ــاع ال ـعــام
األردني ّ
تحول إلى قطاع خدماتي (خدمة
ال ـج ـم ـه ــور) ب ـع ــد انـ ـسـ ـح ــاب الـ ــدولـ ــة مــن
املشاريع اإلنتاجية ،وعجزها الحقًا عن
مهمات التمويل للقطاع العام باملجمل،
ودفع العاملني فيه تحت خط الفقر.
ً
إذن يمتلك األردن «ريعًا» متمثال بقطاع
عام تتكدس فيه وظائف بأجور متدنية
ت ـح ــت خ ــط ال ـف ـق ــر ،م ـض ــاف ــا إل ـي ـه ــا ري ـعــا
سـيــاسـيــا .ال ــروات ــب املـتــدنـيــة فــي الـقـطــاع
ً
ال ـعــام ،لــم تـعــد تـشـكــل عــامــا لــاسـتـبــداد
الـسـيــاســي ،وبــذلــك تسقط ثنائية ال ــرزاز
فـ ـ ــي األردن؛ ح ـ ـيـ ــث أن أعـ ـ ـل ـ ــى سـ ـق ــوف
ال ـه ـتــافــات خ ــال االح ـت ـجــاجــات األخ ـيــرة
ك ــان ــت فـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــات (أب ـ ـنـ ــاء ال ـق ـط ــاع
الـعــام) ،وليست في العاصمة .أمــا الريع
السياسي ،فقد فقدت الــدولــة الكثير من
مهماتها الوظيفية الخارجية تاريخيًا

(م ـكــاف ـحــة ال ـش ـيــوع ـيــة ،ال ـك ـيــان ال ـفــاصــل،
إلـ ــخ) ،وم ــا زال ــت ت ـح ــاول االس ـت ـف ــادة من
ال ــري ــع ال ـس ـيــاســي داخ ـل ـيــا (أب ـق ــوا ال ـحــال
كـ ـم ــا ه ـ ــي ،ألن ـ ـنـ ــا بـ ـل ــد آم ـ ــن ف ـ ــي م ـح ـيــط
ملتهب ،ونحن من حافظنا لكم على هذا
األم ـ ــن) ،وب ــذل ــك يـمـكــن شـطــب األردن من
قائمة الــدول الريعية التي عانت بسبب
م ــوارده ــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،أو ال ـت ــي أصـيـبــت
بـ «املرض الهولندي».
في املؤتمر الصحافي األخير ّ
وجه الرزاز
رسالة واضحة مفادها أن القطاع العام
يـجــب أن يـتـطــور ،وه ــذا تــوجــه سـلـيــم لو
ج ــردن ــاه م ــن ال ـخ ـطــة مـتــوسـطــة وبـعـيــدة
املـ ـ ــدى ف ــي ذه ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ،ف ـخ ـطــة دم ــج
املــؤسـســات ورســائــل الـطـمــأنــة بالحفاظ
ع ـل ــى ج ـم ـيــع ال ـع ــام ـل ــن ،ه ــي ال ـخ ـط ــوات
األولـ ـ ــى لـتـقـلـيــص ال ـق ـط ــاع واالسـ ـتـ ـم ــرار
فــي ع ــزل الــدولــة عــن أي نـشــاط إنـتــاجــي،
واالك ـت ـفــاء بـجـســم ب ـيــروقــراطــي تنفيذي
خ ــدم ــي فـ ـق ــط ،وتـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ت ـط ــوي ــر
الـ ـع ــامـ ـل ــن» سـ ـيـ ـج ــري دمـ ـ ــج املـ ــزيـ ــد مــن
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات لـ ـت ــأدي ــة مـ ـهـ ـم ــات م ـت ـنــوعــة
لتسهيل مهمات قطاع االعمال ،ال أكثر.
حسب ال ــرزاز ،فــالــدولــة املنتجة هــي دول
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص املـبـنــي عـلــى امل ـب ــادرات

والـ ـ ــريـ ـ ــادة واملـ ـن ــافـ ـس ــة ،ول ـك ـن ــه ال ي ـقــدم
ال ـح ـلــول ال ــازم ــة لـلـحـفــاظ ع ـلــى الـقـطــاع
الـ ـخ ــاص امل ـح ـل ــي ،وك ـي ـف ـيــة ح ـمــاي ـتــه مــن
امل ـن ــاف ـس ــة غ ـي ــر الـ ـع ــادل ــة مـ ــع ال ـش ــرك ــات
العاملية األخ ــرى ،األم ــر ال ــذي ينقلنا من
االحتكار الزبائني حسب تعبير الــرزاز،
إلــى احـتـكــار عــاملــي بوكيل محلي .وهــذه
الحماية التي تتعارض مع بنود اتفاقية
التجارة الـحــرة التي وقــع عليها األردن،
ه ــي ال ـس ـب ـيــل ال ــوح ـي ــد ل ـح ـمــايــة ال ـق ـطــاع
الـ ـخ ــاص امل ـح ـل ــي ،ت ـح ــدي ـدًا ف ــي مــراح ـلــه
األولى قبل الوصول إلى مرحلة املنافسة
العاملية ،كما يتمنى الرئيس.
إذًا ك ــان الـقـطــاع ال ـخــاص املـحـلــي يعاني
بسبب املـنــافـســة غـيــر ال ـعــادلــة ،ويحتاج
لحماية تصطدم ببنود الـتـجــارة الحرة
ك ــي ي ـت ـم ـكــن م ــن الـ ــوقـ ــوف ع ـل ــى قــدم ـيــه،
وامل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ت ـب ـح ــث عــن
تمويل خارج إطار الدولة ،والقطاع العام
محصور بالخدمات بعيدًا عــن اإلنـتــاج،
واملــؤسـســات الـتــي تـقــدم ريـعــا اقتصاديًا
للدولة مملوكة لشركات أجنبية ،إذن أين
اإلنتاج؟ ومن أين يبدأ الرزاز؟
يـ ـتـ ـح ــدث ال ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـق ـ ــادم مـ ــن ح ـق ـي ـبــة
التربية والتعليم عن التدريب والتعليم

تفضل النقابات أو
ال ّ
األحزاب السياسية
أو الحراكات الناشئة
المبادرة إلى االحتجاج
مجددًا اآلن (أرشيف)

التغني
ّ
بنموذج دبي
هو استخدام
الريع
الستقطاب
االستثمار

امل ـت ـســق م ــع م ـت ـط ـل ـبــات الـ ـس ــوق .ال ـســوق
القائم املرتهن للشركات العاملية يتطلب
مهمات تنفيذية وتقنية محددة وإدارية
ال تـمـكــن أصـحــابـهــا مــن اب ـت ـكــار مــا يـلــزم
ل ـل ـم ـنــاف ـســة ،إن ـه ــا ت ـك ـفــي مل ـنــاف ـســة ال ـفــرد
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى وظ ـي ـفــة ف ــي ال ـســوق
الـقــائــم ،ولكنها ال تكفي إلنـتــاج مــا يلزم
لدخول السوق كشركات محلية منافسة،
لــذلــك ت ـعــود األول ــوي ــة هـنــا إل ــى ال ـصــراع
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ب ـ ــن أك ــاديـ ـمـ ـي ــي «ال ـ ـحـ ــرس
الـقــديــم» واالكــاديـمـيــن ال ـجــدد ،هــل نعلم
أبـنــاء نــا كيفية إنـتــاج جـهــاز حــاســوب أم
نـعـلـمـهــم الـتـطـبـيـقــات ال ـحــدي ـثــة املـنـتـجــة
عامليًا واملستخدمة بـغــزارة فــي األســواق
العاملية ،سوقنا وسوق غيرنا؟
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،ي ـخ ـشــى األردنـ ـ ـي ـ ــون مــن
دعـ ـ ــايـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ب ـعــد
أح ـ ــداث ه ـبــة ن ـي ـســان ،ح ـيــث أن املـطــالــب
االقتصادية األساسية بيعت بشعارات
االن ـفــراج الديمقراطي واملـيـثــاق الوطني
وإعــان التعددية الحزبية في البالد .إن
كل تنازل سياسي قدمته الدولة األردنية
في الداخل ،أصبح محل شبهة اقتصادية
عند األردن ـيــن ،حيث يتزامن «اإلصــاح
ال ـس ـيــاســي» م ــع االس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـخــراب
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .ب ـع ــد الـ ـتـ ـع ــرض ل ــأزم ــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة يـ ـج ــري ت ـك ـث ـيــف ال ـح ــدي ــث
عـ ــن الـ ـ ـح ـ ــوار مـ ــع األح ـ ـ ـ ـ ــزاب ،وت ـن ـم ـي ـت ـهــا
سياسيًا ،واملنصات االلكترونية إلشراك
املجتمع في الحوار والـقــرارات ،وتطوير
أنظمة استقبال الشكاوى من املواطنني،
وع ــادة مــا يـكــون ذل ــك امـتـصــاص لــأزمــة
االقتصادية التي تصر الحكومات على
االستمرار فيها.
في املؤتمر الصحافي الذي عقده الرزاز،
ل ـي ــس ه ـن ــال ــك أكـ ـث ــر م ــن رس ــائ ــل ط ـمــأنــة
م ـط ـل ــوب ــة بـ ـع ــد مـ ــوجـ ــة االحـ ـتـ ـج ــاج ــات؛
تـ ـخـ ـفـ ـي ــض ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــارك ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـيـ ـ ــارات
الهايبرد ،والبحث في الرواتب التقاعدية
ل ـ ـلـ ــوزراء ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـعــام ـلــن فــي
القطاع العام حتى بعد الدمج ،ومراجعة
العبء الضريبي على املواطن مع التأكيد
عـلــى أهـمـيــة أن يتحمل الـجـمـيــع الـظــرف
الـصـعــب ال ــذي تـمــر بــه ال ـب ــاد ،وتسهيل
املعامالت البيروقراطية املعقدة ملرضى
الـســرطــان ،وتخفيض  130مليون دينار
م ــن ال ـن ـف ـقــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،وال ـك ـش ــف عــن
م ـ ـ ـعـ ـ ــادالت ت ـس ـع ـي ــر ال ـ ـن ـ ـفـ ــط .وف ـ ـ ــي ذل ــك
إشـ ـ ـ ـ ــارات مل ــزي ــد مـ ــن ال ـش ـف ــاف ـي ــة إلقـ ـن ــاع
املــواطـنــن ،األم ــر ال ــذي ال يعني التراجع
ع ــن الـنـهــج االق ـت ـص ــادي ،وإن ـم ــا تحسني
شروط العيش معه.

ال يـمـكــن ح ــل مـشـكـلــة بــالــذهـنـيــة نفسها
ً
التي أنتجتها أصال ،الدوامة التي تغرق
بـهــا الـحـكــومــة الـجــديــدة هــي ذات ـهــا التي
علقت بها الحكومات السابقة ،وهنا ال
تعني النوايا شيئًا؛ مزيد من االستغناء
عــن دور ال ــدول ــة فــي اإلن ـت ــاج هــو السبب
الرئيس الذي ّ
يحول موظفي القطاع العام
إل ــى «مـسـتـفـيــديــن م ــن ال ــري ــع» ،والـقـطــاع
ال ـخــاص املـحـلــي ال يـمـكــن أن يـنـمــو دون
تدخل حقيقي من الدولة في التشريعات
الـ ـح ــامـ ـي ــة ل ـ ـ ــه ،وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ـ ــدع ـ ــم امل ــال ــي
للمشاريع الـنــاشـئــة ،وتبعًا لــذلــك يعجز
ً
تخفيض النفقات عن أن يكون بديال من
املــزيــد مــن اإليـ ـ ــرادات الـضــريـبـيــة .تنمية
املـحــافـظــات عـبــر املـشــاريــع االسـتـثـمــاريــة
ل ــم تـجـلــب إال ال ــوي ــل لـلـسـكــان املـحـلـيــن،
كـمــا جــرى فــي ت ـجــارب الـهـنــد واملكسيك،
عندما حولت الشركات الزراعية الكبرى
الفالحني إلــى موظفني انتحاريني تحت
سطوة املــواد السامة ،لقد انتحروا حقًا،
ليس ذلك تعبيرًا مجازيًا...
التغني بنموذج دبي إنما هو استخدام
ال ــري ــع الس ـت ـق ـطــاب االس ـت ـث ـم ــار ،وهـ ــذا ال
يـعـنــي دخ ــول اإلمــارات ـيــن ال ـســوق ،بقدر
ت ـحــويــل ب ــاده ــم إلـ ــى س ـ ــوق ،فــاالك ـت ـفــاء
الــذاتــي واإلنـتــاج الــداخـلــي الــذي ال يــروق
للرزاز هو املتطلب األول لدخول األسواق
أو ال ـق ــدرة ع ـلــى دخــول ـهــا ك ـمــا ج ــرى في
حالة أوروبا أو إيران وسوريا في الشرق
(مــن ناحية الـقــدرة على دخــول األســواق
بما تنتج داخليًا).
سـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــا ،ل ـ ـ ــم تـ ـ ـك ـ ــن رس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل الـ ـشـ ـك ــر
للخليج ووع ــود مـشــروع نــاقــل البحرين
إال اسـ ـتـ ـم ــرارًا ل ـل ـن ـهــج ن ـف ـس ــه؛ االع ـت ـم ــاد
عـلــى امل ـنــح الـخـلـيـجـيــة ،واالس ـت ـم ــرار في
قـبــول الـضـغــط الـسـيــاســي الـنــاجــم عنها،
واالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار فـ ــي الـ ـع ــاق ــة مـ ــع ال ـك ـي ــان
الصهيوني.
امل ــزي ــد م ــن إقـ ـص ــاء الـ ــدولـ ــة اق ـت ـص ــادي ــا،
واملـ ــزيـ ــد م ــن م ـح ــاص ــرة ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام،
ورس ــائ ــل الـ ــود لـلـخـلـيــج ،وعـ ــدم تسمية
سفير أردنــي في إي ــران ،وتبني نظريات
الديمقراطيات العربية القطرية ،كل ذلك
يتوافق مع بنود صفقة القرن ،في إطار
تحويل مؤسسات الدولة في األردن إلى
هيئات تتوافق سياسيًا واقتصاديًا مع
دور األردن الـقــادم في املــدن الخليجية -
اإلسرائيلية.
ح ـك ــوم ــة ال ـ ـ ـ ــرزاز س ـ ــوف ت ـس ـت ـك ـمــل نـهــج
سابقاتها ،ولكن األردن بعدها لن يكون
كما قبلها.
* كاتب أردني
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أسامة جاللي
ق ـ ــد يـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي عـ ـ ــودة
ق ـ ــوي ـ ــة ل ـ ـ ـصـ ـ ــراع األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب وخ ـ ـطـ ــاب
األيديولوجيا .تونس لم تكن بمنأى
ع ــن هـ ــذه ال ـت ـغ ـي ــرات ب ـمــا أن ـه ــا كــانــت
س ـ ّـب ــاق ــة الـ ــى إع ـ ــان ان ـت ـفــاض ـت ـهــا فــي
 14كـ ــانـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي /جـ ــان ـ ـفـ ــي2011
ول ـت ـص ـبــح ال ـب ـل ــد ال ـع ــرب ــي ذا ال ـن ـظــام
الديموقراطي النموذجي ،أو باألحرى
البلد النيوليبرالي األبرز في املنطقة
ال ـع ــرب ـي ــة .ه ـك ــذا ب ــدأ ال ـع ـهــد ال ـجــديــد،
ً
ّ
ح ــام ــا م ـعــه «م ـخ ــط ـط ــات غــرب ـيــة فــي
سـعــي إلــى تطبيقها عـلــى أراضـيـنــا»،
كما ُيقال.
ّ
لكن بأي حال ،فإن االحــزاب اليسارية
ال ـب ــارزة واملـنـظـمــات ال ـتــي ت ــؤدي دور
امل ـع ــارض ــة ل ـض ـمــان ت ـ ــوازن «خ ـي ــارات
ال ــدول ــة» عــرفــت تـحــريـفــات وتـعـ ّـرجــات
تتنافى مــع مبادئها ومـســاراتـهــا ،ما
جـعـل ـهــا ت ـف ـقــد ش ـي ـئــا م ــن صــدقـيـتـهــا،
ّ
فاهتزت الثقة بها.

المثقف العضوي
ّ
بداية ،وجب التذكير بأن هرم الطبقية في
ّ
وتام الوضوح ،وطبقة املثقفني
تونس بارز
الـحــداثـيــن تـعـيــش نــوعــا مــن االن ـع ــزال في
م ـحــاولــة مـنـهــا لـلـتـشـبــه بــال ـبــورجــوازيــات
الحاكمة في سعي لإلمساك بزمام األمور،
مـتـنــاسـيــة الـ ــدور ال ـق ـيــادي ال ــذي ت ـقــوم بــه.
ّ
ّ
التنور ّوالوعي
إن القيمة الفكرية ودرجــة
ال ـت ــي تـحـمـلـهــا هـ ــذه ال ـف ـئــة م ــن ال ــش ـع ــب ال
ُ
ت ـع ـت ـبــر سـ ــوى ق ـف ــزة ن ــوع ـ ّـي ــة ت ـم ـ ّـي ــزه ــا عــن
ّ
ّ
بقية الفئات ،وهــذا ما يؤكد على واجبها
ال ــوط ـن ــي ت ـج ــاه امل ـج ـت ـم ــع .ف ـب ــدل ال ـت ـمـ ّـســك
بـ ــال ـ ـبـ ــرج ال ـ ـعـ ــاجـ ـ ّـي والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار ال ـن ـخ ـب ــوي
املــرمــوق ،عليها االلتحام بطبقة البسطاء
الـكــادحــن فــي سعي الــى االرت ـقــاء بوعيهم
وإطـ ــاع ـ ـهـ ــم عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـ ـحـ ــدث م ـ ــن وج ـه ــة
نظر مختلفة والـتـعــريــف بالعمل النقابي
وأهــدافــه وضــوابـطــه لحماية حقوقهم من
ّ
انـتـهــاكــات األس ـي ــاد .إضــافــة إل ــى ذل ــك ،فــإن
االح ــزاب تفتقر إلــى آراء تساهم في ضبط
قراراتها ضمن املسار الصحيح ،وبالتالي
فهي تفتقر الى أشخاص قادرين على أداء

َ
ّ
ّ
وسد الثغر.
الدور الريادي
الحاجة إلى تغيير نمط الخطاب
تـكـثــر فــي األوس ـ ــاط اإلعــام ـيــة وامل ــداخ ــات
الـبــرملــانـيــة مـظــاهــر امل ـغــال ـطــة ،وخ ــاص ــة إذا
ّ
ت ـع ــل ــق األمـ ـ ــر بـ ــاإلصـ ــاحـ ــات الـ ـت ــي تـسـعــى
السلطات إلــى إرســائـهــا كقانون املصالحة
ّ
واألم ـ ــور املـتـعــلـقــة بــالـتـشـغـيــل والـقـطــاعــات
ّ
ّ
كالصحة والتعليم.
الحساسة
أعـ ـ ّض ــاء ال ـح ـك ــوم ــة ي ـل ـج ــأون إلـ ــى م ـف ــردات
ّ
ومنمقة مع حركات مدروسة لليدين
مهذبة
في ّ محاولة الستمالة األفــراد وجلبهم إلى
صفهم وتغيير رؤاهم السياسية ومحاولة
إلهائهم باملشاكل االجتماعية من أجل إمرار
ّمشاريع تزيد من غرق البالد في األزمات.
إن ـنــا فــي ه ــذه الـفـتــرة فــي حــاجــة مـ ّ
ـاســة إلــى
ّ
خـ ـط ــاب ثـ ـ ــوري مـ ـض ــاد ي ـح ـمــل ف ــي طــيــاتــه
طــابــع الـ ّـصــدق .على األح ــزاب والتنظيمات
ال ـي ـســاريــة ،رغ ــم اخ ـت ــاف رؤاهـ ـ ــا ،أن تلبي
ّ
نــداء الـشــارع التونسي فتتخلى عــن منابر
ال ــدول ــة وت ـن ـشــئ خ ـطــابــا مـلـهـمــا يـعـيــد ثقة
ّ
ويحرك ما بقي فيه من طموح
الشعب بها

وأم ــل ف ــي االن ـت ـفــاضــة ،وي ـك ــون مـبـنـيــا على
ّ
ّ
تصوراتهم ومتطلباتهم االجتماعية .على
ال ـق ـيــادات الـيـســاريــة تــدعـيــم حـضــورهــا في
ال ــوس ــط االج ـت ـمــاعــي واالح ـت ـك ــاك بصفوف
ال ـط ـب ـقــة ال ـش ـغ ـي ـل ــة ،وخ ــاص ــة ف ــي األحـ ـي ــاء
ال ـف ـق ـيــرة واإلن ـ ـصـ ــات إلـ ــى م ـشــاكــل الـشـعــب
االجتماعية والـتـنـمـ ّ
ـويــة وفـضــح سياسات
ال ــدول ــة وخ ـي ــارات ـه ــا ف ــي اس ـت ـن ــزاف ث ــروات
الـشـعــب ،فتصير بــالـتــا ّلــي نــاطـقــة باسمهم
وامل ــداف ـ ّع ــة ع ــن مـسـتـحــقــاتـهــم ،م ــا يجعلهم
ّ
مـطـمـئــنــن الـ ــى أن ه ـن ــاك ق ـ ـ ّـوة داعـ ـم ــة لهم
وت ـنــاضــل م ــن أج ـل ـهــم .كــذلــك وج ــب تنظيم
حمالت إلــى األريــاف للتشجيع على العمل
ال ـف ــاح ــي ودع ـ ـمـ ــه ،وك ــذل ــك اإلن ـ ـصـ ــات إل ــى
مشاغلهم وفـتــح أعينهم على املـشــاكــل في
ّ
محاولة ملناقشة العلل والسعي إلــى حلها
كــأزمــة نقص امل ــاء وإه ـمــال ال ـســدود وحظر
ال ــزراع ــة ف ــي بـعــض األم ــاك ّــن لـتــوفـيــر املـيــاه
للموسم السياحيّ ،رغــم أنـنــا ق ــادرون على
إنتاج محصول يحقق لنا االكتفاء ،والحال
ّ
أن الدولة تتهاون في ذلك.
ّ
على الطبقة الكادحة من عمال وفالحني أن

يـكــونــوا عــاملــن بنشاط الحكومة الــاواعــي
والذي يسعى إلى تطبيق إمالءات صندوق
ال ـن ـقــد الـ ـ ّـدولـ ــي ت ـحــت ش ـع ــار ت ــدوي ــر عجلة
ّ
ّ
االقتصاد .كما أن هذه املنظمات واألحــزاب
يجب أن تكون دائمة السعي إليجاد البديل
وتـقــديــم حـلــول عميقة تنهض بــالـبــاد من
أجل تحقيق التنمية.
ّ
عن الذين سيتسلمون المشعل
ّ
في الــواقــع ،إن فئة الشباب تعيش نوعًا من
االض ـم ـح ــال ال ـف ـك ــري واف ـت ـق ــار إلـ ــى الــوعــي
بـمـجــريــات األح ـ ــداث .فـمــن  16إل ــى  25سنة،
ي ـش ـهــد الـ ـش ــاب ت ـغ ـ ّـي ـرًا وت ـ ـطـ ـ ّـورًا ف ــي أف ـك ــاره
ّ
تنحت ّ
توجهه ّ
السياسي ،والحال أن الشاب
فــي تــونــس ال يطل على نــافــذة السياسة إال
إذا بـلــغ الـجــامـعــة .فـفــي الـفـتــرة الـســابـقــة ،ال
ي ـكــون ال ـش ــاب مـهـتـ ّـمــا إال ب ــدروس ــه ،ويـعـ ّـود
السبب أساسًا إلى الهزال الكيفي والتضخم
ّ
ّ
الكمي ال ــذي يتصف بــه البرنامج التربوي
ُ
والتعليمي ،ما يبقي رؤى التلميذ محدودة
ّ
مــع ضـيــق دائـ ــرة م ـعــارفــه .إن عـلــى األح ــزاب
ّ
ّ
اليسارية أن تكون حريصة على
واملنظمات

بناء شبيبة مقاومة قــادرة على أن تقول ال،
وتفرض رأيها في الساحة السياسية وفي
األوساط التي يوجدون فيها بكثرة (معاهد،
نواد ،)...وذلك ال يحدث دون االرتقاء بوعيهم
ّ
املقاوم لديهم ،إذ إن
ومحاولة
ترسيخ الفكر ّ
ّ
الحساسة من الشعب في وقت ما
هذه الفئة
ستؤدي الــدور التنظيري والسياسي .على
األعضاء الحزبيني ،الشباب منهم ،الدخول
ف ــي ال ــوس ــط امل ــدرس ــي وم ـس ــاع ــدة الـتــامـيــذ
ـواد يسعون فيها إلــى تفجير
على إنـشــاء ن ـ ٍ
طاقاتهم اإلبداعية ،إضافة إلى إبرام حلقات
نـ ّقــاش عــن واقـعـهــم املـعـيــش مــع إم ــرار مــواد
فنية تساعد على بناء ثقافة وطنية مقاومة
واالرتـقــاء بملكة النقد لديهم كي ال يكونوا
مصدرًا لالستهالك السلبي.
ّ
التنظم
يقول ليننيّ :
«قوة الطبقة العاملة في التنظيم،

البروليتاريا دون تنظيم الجماهير ...الشيء،
ّ
البروليتاربا املنظمة كــل ش ــيء» .كثيرة هي
األصـ ــوات الـتــي ت ـغـ ّـرد وح ـيــدة خ ــارج الـســرب
وال ـت ــي س ــرع ــان م ــا يـنـتـهــي ب ـهــا امل ـط ــاف إلــى

فئة الشباب
تعيش نوعًا
من االفتقار
إلى الوعي
بمجريات
األحداث

ّ
ال ـت ــاش ــي وال ـص ـم ــت ،ل ــذل ــك أك ـ ــد ل ـي ـنــن على
ّ
مـســألــة الـتـنــظــم بـمــا يـضـمــن اس ـت ـمــرار الـقــوة
ّ
العمالية .فمن واجب الطبقة الكادحة التنظم
ضمن روابط واتحادات تدافع عن حقوقها أو
تنشئ تنظيماتها الـخـ ّ
ـاصــة مــن أجــل تكوين
ّ
ّ
قوة فاعلة قادرة على إيصال متطلباتها.
ُ
ّ
ت ـع ـت ـبــر ال ـخ ـص ـخ ـصــة ب ـم ـثــابــة ف ــوب ـي ــا ت ـه ــدد
ّ
ال ـق ـطــاعــات ال ـحــســاســة وال يـسـتـفـيــد م ــن ذلــك
سوى مجموعة من البورجوازيني واللوبيات،
ّ
بتضرر هائل تشهده طبقة الكادحني،
مقارنة
فــاملـشـكــل يـكـمــن أس ــاس ــا ف ــي غ ـطــرســة أس ـيــاد
ّ
الـعـمــل املـحـتـمــن ب ـظــل الـسـلـطــة الــداع ـمــة لهم
ّ
واملسهلة لالستثمارات .وهنا وجبت موازنة
ّ
ّ
ّ
الـ ـك ــف ــة ،ف ـم ــن األج ـ ـ ــدر تـ ـط ــور ال ـ ـقـ ــوة ال ـعــام ـلــة
ّ
ّ
موقع الضحية إلــى موقع أخذ
والـتـحــول مّــن
ّ
ّالقرار بما أنها تمثل األغلبية.
إنـنــا حسب مــا تـتـفـ ّـوه بــه الحكومة «ال نملك
ً
والفوسفات والحديد قاربا
غــازًا وال بـتــروالّ ،
عـلــى االن ـت ـه ــاء» ،لـكــنـنــا نـمـلــك ق ــوة ي ــد عاملة
ّ
وخاصة
كبيرة قادرة على اإلنتاج والتطوير
إذا ّ
شجعت الدولة على البحث العلمي .لذلك،
ّ
ف ـ ــإن ع ـلــى ال ـبــرول ـي ـتــاريــا م ــواج ـه ــة الـ ـق ــرارات

ال ــاوط ـن ـي ــة وال ـس ـع ــي إلـ ــى م ـح ــارب ــة ال ـف ـســاد
بـ ـم ــا ت ـم ـل ـك ــه مـ ــن وسـ ــائـ ــل ك ـف ـض ــح األسـ ـي ــاد
ـط ال ـع ـمــل .الـعـمــل على
وانـتـهــاكــاتـهــم ل ـضــوابـ ّ
تحسني أوضاعهم بما أنهم العصب الرئيسي
ل ــإن ـت ــاج ،والـ ــزيـ ــادة ف ــي م ـنــح ال ـت ـقــاعــد الـتــي
ّ
تـعـتـبــر هــزيـلــة أو شـبــه مـنـعــدمــة ،م ــا يــذكــرنــا
ّ
بـحــال البروليتاريا فــي الـقــرن  .19كما نؤكد
ّ
على الدور الذي تقوم به املرأة كجزء ال يتجزأ
م ــن الـتـنـظـيـمــات وال ـت ــي ت ـت ـعـ ّـرض لــانـتـهــاك
واالس ـ ـت ـ ـغـ ــال فـ ــي حـ ـ ـ ــاالت كـ ـثـ ـي ــرة كــال ـح ـمــل
وامل ــرض بــداعــي تعطيل سلسلة اإلن ـتــاج .وال
يفوتنا التذكير بإيضاح اللبس الذي يغشى
عيون البسطاء ومزيد إطالعهم على ضوابط
عملهم وحقوقهم وإنــارة طريق نضالهم في
سبيل نيل مكاسبهم ومستحقاتهم.
أخـ ـيـ ـرًا ،تـجـتـمــع ف ــي أذه ــان ـن ــا م ـج ـمــوعــة من
الـ ـتـ ـس ــاؤالت ت ـب ـقــى ره ـي ـنــة م ــا سـ ـي ــؤول إلـيــه
الواقع :فكيف السبيل إلى توحيد رؤى القوى
ال ـي ـســاريــة؟ م ــا ه ــو ال ـحــل الج ـت ـنــاب ال ـصــراع
السياسي؟ ما هي الخطوات املقبلة والخيارات
ّ
للتصدي
التي ستتخذها األحزاب واملنظمات
لقرارات الحكومة الالواعية؟

